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Helga Zepp-LaRouche: Goddag. Det glæder mig 

meget at sende jer mine hilsner på denne måde, og ikke 

blot til jer i Mexico, men også til de mennesker, der lytter 

i Argentina, Chile, Columbia, Peru, Guatemala, Spanien 

og sandsynligvis i mange andre lande. 

Vores civilisation befinder sig i øjeblikket ved en 

korsvej, hvor menneskehedens fremtid er et fuldstændig 

åbent spørgsmål. De er stadig mulighed for at vi ender 

med en global krig, der ville føre til civilisationens ud-

slettelse. Denne fare er til stede, og den er meget akut.  

Men grunden til, at jeg ikke desto mindre er optimi-

stisk med hensyn til, at vi har en chance for, ikke alene at 

undgå dette, men også for at indlede en ny æra i civilisa-

tionen, som er radikalt anderledes og meget mere i over-

ensstemmelse med menneskets værdighed, og dette har at 

gøre med udviklingen i BRIKS-landene og i mange lan-

de, der har tilsluttet sig denne kombination af nationer. 

Lige nu er der en enorm fare til stede, på grund af 

præsident Porosjenkos provokationer i Ukraine, hvor han 

ikke alene afskærer befolkningen i Østukraine fra huma-

nitær hjælp, skoler, pensioner, midler til at drive hospita-

lerne, i et tydeligt forsøg på at provokere Rusland til at 

respondere og dernæst få Rusland viklet ind i en krig, 

eventuelt med NATO; Porosjenko har endda udtrykkelig 

sagt, at man ikke kan udelukke en krig med Rusland. Jeg 

mener, at det eneste måde at besvare dette på er, at det 

internationale samfund kommer ud og fordømmer, hvad 

Porosjenko laver, han, som kom til magten gennem et 

kup i Kiev, som fik hjælp af mange nazister, og endnu i 

dag er hans regering gennemsyret af nazister. Dette kup 

var resultatet af en mangeårig manipulering, især fra 

briterne, USA, NATO, EU og ulykkeligvis også den ty-

ske regering. Så jeg mener, at det eneste svar må være, at 

det internationale samfund fordømmer det, som Po-

rosjenko laver og absolut standser sanktionerne mod 

Rusland, for det var alt sammen baserede på løgne og 

åbenlyse provokationer. Derfor bør alle lande, især de 

europæiske, der ønsker at overleve, standse denne politik 

og se på det perspektiv, som findes for alle andre i form 

af BRIKS-landene. 

Verden er heldigvis forandret, og magtkombinatio-

nen er ikke længere, som den var, for blot fire måneder 

siden. Det begyndte faktisk for over et år siden, da den 

kinesiske præsident Xi Jinping annoncerede Den nye 

Silkevej: Det var idéen om at forbinde de gamle handels-

ruter fra antikkens tid mellem Kina og Europa gennem 

Centralasien, og alene dette var et fantastisk perspektiv, 

fordi antikkens Silkevej ikke alene forbandt lande og 

nationer, men i datiden betød at overvinde enorme udfor-

dringer i form af ørkenen og have, og det førte til et stort 

spring fremad i evolutionen og udviklingen af civilisatio-

nen på daværende tidspunkt. I dag ville dette have endnu 

større betydning, hvilket jeg vil tale om hen ad vejen. 

Det næste skridt kom så i november måned sidste år, 

da Xi Jinping tilføjede idéen om Den maritime Silkevej, 

som igen var idéen om at forbinde alle landene omkring 

Stillehavet og øge handelen gennem at bygge havne og 

søfartsruter, og helt enkelt integrere hele Sydasien og 

Sydøstasien i langt, langt højere grad.   

Det næste, virkelige store skridt i udviklingen af et 

nyt system var topmødet, der fandt sted i maj måned 

mellem præsident Putin og Xi Jinping i Shanghai, hvor 

de indgik 48 betydningsfulde, økonomiske samarbejdsaf-

taler, samt den berømte 30-årige gasaftale, som i sig selv 

var en virkelig stor begivenhed, fordi det betød, at Rus-

land og Kina fra nu af var bundet i et strategisk partner-

skab, som var kommet for at blive. 

Det næste virkeligt kvalitative skridt skete, da 

BRIKS-landene mødtes i juli måned i Fortaleza, Brasili-

en, hvor de indgik store aftaler og, i særdeleshed, hvor de 

besluttede at opbygge en ny finansinstitution, den Nye 

Udviklingsbank, en bank, som udelukkende kun var hel-

liget finansiering af projekter, og ikke længere spekulati-

on; og de skabte ligeledes valutareservefonden, Contin-

gency Reserve Arrangement, CRA. Begge disse instituti-

oner fik indledningsvis en startkapital på 100 milliarder 

dollars, og meningen med CRA er, at den skal forsvare 

alle deltagende lande mod spekulative angreb fra gribbe-

fondene, fra hedgefondene og lignende institutioner. 

På denne BRIKS-konference opsummerede Xi Jin-

ping den 16. juli ånden i sin indsats. Han sagde: »Histori-

en lærer os, at junglens lov ikke er den rette vej at følge 

for menneskehedens sameksistens. Alle nationer bør 

følge det samme princip om tillid, at lære af hinanden, at 

arbejde sammen til fælles fordel og at skabe en harmo-

nisk verden og vedvarende fred til fordel for det almene 

vel.« 
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De vestlige lande har meget svært ved at forestille 

sig, at der findes en gruppe nationer, hvis ledere rent 

faktisk virkelig arbejder for at fremme det almene vel. 

Men historisk set kan denne idé imidlertid føre sin filoso-

fiske tradition tilbage til værkerne af Nicolaus Cusanus, 

det 15. århundredes store tænker og grundlæggeren af 

den moderne nationalstat og af moderne videnskab. Han 

havde denne idé, at overensstemmelse i universet, og på 

planeten, kun er mulig, hvis alle elementer i mikrokos-

mos udvikler sig i harmoni med et enkelt makrokosmos. 

Hvis man overfører denne tanke til nationerne, så kan der 

kun opnås fred på planeten, hvis alle nationer opnår deres 

maksimale, potentielle udvikling og samtidig gør til deres 

interesse at udvikle de andre nationer bedst muligt, og 

omvendt. Denne idé indgik for øvrigt i Den westfalske 

Fred, som endelig afsluttede 150 års religionskrige i 

1648, og dette blev faktisk atter til grundlaget for interna-

tional lov og FN-charteret. 

Denne idé er i dag BRIKS-landenes ledende princip. 

Det, der er vokset af denne ånd, er et enormt antal projek-

ter. Efter BRIKS-konferencen var der også et møde mel-

lem BRIKS-landenes statschefer og statscheferne fra 

Unasur og lederne af Celac. De har alle sammen indgået 

aftaler om et sådant antal projekter, at hvis disse alle 

gennemføres, og det er man allerede begyndt at gøre, så 

vil det fuldstændig transformere Sydamerika i løbet af få 

år. For eksempel: der er samarbejde omkring atomkraft 

mellem mange lande, mellem Kina, Brasilien, Argentina, 

Rusland, Indien, Bolivia og mange flere. Der er konstruk-

tionen af en sekundær Panamakanal gennem Nicaragua 

med kinesisk hjælp. Kina hjælper også med at bygge en 

transkontinental jernbane i hele Sydamerika, begyndende 

med en jernbanelinje fra Brasilien til Peru. 

Det, der i det væsentlige er sket med denne geometri 

er, at en enorm optimisme er brudt ud, og at lande, som i 

årevis har forsøgt at bygge projekter, men som ikke fik 

lov til det pga. af IMF’s betingelsespolitik med krav om 

nedskæringer, nu kan gå videre med det, med hjælp fra 

BRIKS, med hjælp fra de nye finansinstitutioner, som 

man er i færd med at opbygge; så dette er en fuldstændig 

ny fase i civilisationens historie. 

Og denne proces har taget endnu et stort spring frem-

ad i de seneste tre uger: For, for tre uger siden, var der 

midtvejsvalg i USA, som førte til et bragende nederlag 

for Obama, og dette har i en vis forstand medført, at, alt 

imens det ikke har løst USA’s problem, for nu har man 

de endnu mere problematiske republikanere, der vil over-

tage magten i begge Kongressens huse til januar, så fore-

går der alligevel også noget i USA. Obamas nederlag 

symboliserer imidlertid også på en vis måde USA’s fald, 

og ligeledes formindskelsen af Europa, der er en slags 

koloni til den nuværende regering i Washington. 

Dette blev meget klart under mødet i APEC [Det 

økonomiske samarbejde i det asiatiske Stillehavsområde] 

i Beijing. For det, de skete der, var grundlæggende set, at 

både Obama og – europæerne var ikke til stede – men 

ved det efterfølgende G20-møde i Australien blev også 

Europæerne virkelig kørt ud på et sidespor, for de har 

faktisk intet at tilbyde. Europæerne og USA har et sy-

stem, der udelukkende er baseret på monetarisme. Og 

dette system, som er blevet fordømt, for øvrigt af Pave 

Frans, som har sagt, at dette økonomiske system må have 

tilføjelsen af det femte bud, »Du skal ikke dræbe«, fordi 

det er et system, der dræber! Faktisk har dette system, 

som udelukkende er bygget på profit og kun har gjort en 

håndfuld mennesker rige, mens det har forarmet de man-

ge; dette system har gjort, at nu 85 individer på planeten 

tjener lige så megen rigdom, som 3,5 milliarder menne-

sker! Pave Frans sagde også, at et system, hvis eneste 

formål er profit, virkelig bør ændres, og det var hans 

budskab til G20-topmødet. 

På APEC-topmødet blev det meget klart, at det dø-

ende, monetaristiske system er på vej ned. Det var præsi-

dent Obamas oprindelige plan, at han ikke engang ville 

tillade, at kinesernes Asiatiske Infrastruktur-

Investeringsbank, eller Silkevejen, blev diskuteret på 

APEC-mødet! Men i de syv dage forud for APEC-

ledermødet ændredes dynamikken totalt. Xi Jinping præ-

senterede, trin for trin, de kinesiske initiativer – den Nye 

Silkevej, som er et program – de betyder faktisk, at Kina, 

som har været igennem den største udvikling, noget land 

har gennemført på planeten i de seneste 30 år, har løftet 

hundrede millioner af mennesker ud af fattigdom, siden 

Deng Xiaopings reformer, og i løbet af disse 30 år er 

Kina kommet langt. I begyndelsen begik landet nogle fejl 

ved at producere billigt arbejde, til eksport til USA og 

Europa; men skridt for skridt har landet overvundet dette. 

Der var også den periode, hvor Kina blot kopierede fra 

andre lande – alle, der nogensinde har gennemført en 

industriel revolution, har kopieret fra andre lande, inklu-

sive USA. Jeg ville sige, at det gør USA stadig i dag, 

med NSA’s udspionering, som f.eks. oprører europæiske 

industrifolk meget, så folk burde ikke lave for meget 

postyr over kopiering – men Kina har nu også med held 

ladt denne periode bag sig. For Kina er nu baseret på et 

innovationsbaseret samfund og ditto industri, og inden 

for mange områder er det nu en verdensleder. 

Alt dette blev præsenteret af Xi Jinping, med samt 

den nye Silkevejsfond, som Kina finansierer med 40 mia. 

dollars, og på det efterfølgende ASEAN [Sammenslut-

ningen af Sydøstasiatiske Nationer] annoncerede de, at 

de ville investere 20 mia. dollars på at få søsat den Mari-

time Silkevej. 

Der er en enorm optimisme, og det førte til en situa-

tion, hvor man kunne sige at alle de andre lande ligesom 

flokkedes omkring Kina. Frihandelsaftalen for det asiati-

ske Stillehavsområde, FTAAP, var den dominerende 

frihandelsmodel, og selv Obama sagde i sin tale, at TPP, 

Trans-Pacific Partnership, hvis oprindelige hensigt var at 

ekskludere Kina, blot ville være et skridt på vejen til den 

mere inkluderende, kinesiske model. 

Kina har derfor taget lederskabet, og det har taget le-

derskabet ikke alene med alle disse økonomiske infra-

strukturinitiativer, men også med rumprogrammet. Kina 

skabte et enormt gennembrud med sin månemission sid-

ste december, hvor Yutu månerobotten landede på Må-

nen, og det har fremskyndet nye missioner siden da, med 

idéen om meget snart at bringe råmaterialer tilbage fra 

Månen til Jorden, som udvindingen af helium-3 for der-

næst at anvende det til en økonomi baseret på fusions-
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kraft på Jorden. Dette er et fantastisk perspektiv, for når 

vi først kan bruge helium-3 til fusionsprocesser på Jor-

den, betyder, at mennesket kan opnå energisikkerhed, 

råmaterialesikkerhed, og vi vil således fuldstændig kom-

me ud over udsigten til at skændes om angiveligt spar-

somme ressourcer. 

I de seneste aftaler mellem Rusland og Kina og mel-

lem Rusland og Indien er man også blevet enig om sam-

arbejde omkring rumfart, hvor Indien havde et sensatio-

nelt gennembrud med sin første kredsløbssatellit omkring 

Mars. Indien blev således den første nation, der lykkedes 

med at opsende en satellit i kredsløb om Mars i første 

forsøg, og det endda til 10 % af omkostningerne, som et 

lignende NASA-projekt på samme tid kostede. 

Det eneste, positive element, der er kommet fra Eu-

ropa for nylig, har været det storslåede gennembrud med 

Rosetta og Philae-landingsfartøjet, som landede på kome-

ten »Chury« [komet P67 Churyumov-Gerasimenko], som 

er et program, der var ti år undervejs, hvor Rosetta måtte 

rejse 7,1 mia. kilometer for at nå til denne komet. Her er 

formålet at finde ud af universets oprindelse, livets ud-

vikling og lignende spørgsmål. 

Hvorfor er disse gennembrud i rummet så spænden-

de? Ført og fremmest er de en total gendrivelse af de 

løgne og det vanvid, som kommer fra miljøbevægelsen 

og dens oligarkiske herrer, som Verdensnaturfonden, 

Romklubben, Prins Philip og Det britiske Imperium ge-

nerelt. De har alle påstået, at vil lever i et lukket system 

med knappe ressourcer, og at en bæredygtig udvikling er 

den eneste måde, menneskeheden fortsat kan eksistere. 

Dette er selvfølgelig en total løgn, for selvfølgelig lever 

vi ikke i et lukket system; vi lever i et anti-entropisk uni-

vers under konstant udvikling, underlagt helt andre prin-

cipper. 

Den store, tysk-amerikanske videnskabsmand og ra-

ketspecialist Krafft Ehricke udviklede denne idé med, at 

kolonisering af rummet er den næste fase i menneskehe-

dens udvikling. Han havde denne idé om, at livet oprin-

deligt i universets evolution udviklede sig ud af havene 

ved hjælp af fotosyntese og op på kontinenterne, og der-

næst udviklede arter med en stadig højre energigennem-

strømningstæthed i deres metabolisme. Da mennesket så 

kom, udviklede disse mennesker sig meget hurtigt ved 

først at bosætte sig langs have og floder og dernæst tid 

efter anden udviklede infrastruktur, kanaler, som Karl 

den Store, der var den første til faktisk at foreslå, at man 

byggede kanaler til at forbinde floderne, og veje, og med 

udviklingen af jernbaner erobrede denne infrastruktur 

mere og mere udviklingen af kontinenternes indre. Med 

det nye perspektiv med den Nye Silkevej, som vi for 

øvrigt foreslog, da Sovjetunionen kollapsede; først i form 

af den Produktive trekant, og dernæst, efter Sovjetunio-

nens opløsning i 1991, foreslog vi en Ny silkevej til at 

forbinde de europæiske og asiatiske industri- og befolk-

ningscentre, og vi kaldte det den Nye Silkevejs Eurasiske 

Landbro. 

Dette projekt er nu kommet på dagsordenen, og når 

det er bygget, vil det være en Verdenslandbro, som vil 

bringe velstand ud til alle kroge i verden, og det vil over-

vinde indlandsområdernes underudvikling, som stadig 

eksisterer på de forskellige kontinenter. 

Men denne fase i evolutionen vil slutte, og den næ-

ste, naturlige fase i evolutionen vil dernæst blive opbyg-

ningen og udvidelsen af infrastrukturen til det nære rum, 

og et andet ord for dette er kolonisering af rummet og 

udvikling af rummet. 

Den Nye Silkevej vil, på en vis måde ligesom den 

gamle Silkevej, også udveksle de mest avancerede tekno-

logier. I den antikke Silkevejs dage var disse teknologier 

fremstilling af silke, papir, krudt og teknologier til frem-

stilling af porcelæn, og i dag vil det være udveksling af 

teknologi vedr. atomkraft, fusionsenergi, rumforskning 

og rumrejser, og hele verden, hele planeten, vil blive 

transformeret til at blive en mere og mere vidensbaseret 

økonomi. Og så kan enhver se, at Vladimir Vernadskijs 

fantastiske idé absolut går at bevise: Nemlig, at der er en 

fundamental forskel mellem mennesker og dyr; at men-

nesket er den eneste art, som atter og atter kan gøre fuld-

stændig nye opdagelser, som ingen før så meget som 

kunne tænke, som ingen har gjort før, og dette er en pro-

ces, hvor vi nu virkelig befinder os ved en skillevej, hvor 

virkelig er ved at komme i gang. 

Tænk en gang på dette: De seneste 10.000 år af men-

neskets historie, siden den sidste istid, er en meget kort 

tidsperiode, hvis man sammenligner med universets alder 

generelt. Men den udvikling, der har fundet sted i løbet af 

disse 10.000 år, er simpelt hen absolut enorm. For ek-

sempel, en genstand som den, der plejede at være en 

håndøkse eller en dobbeltsidet håndøkse [en stenalder-

håndøkse eller skæreredskab], er i dag på størrelse med 

en smartphone; og med en smartphone kan man gøre alt 

muligt; man kan have internationale videokonferencer, 

man kan udføre undersøgelser, man kan gøre en enorm 

masse ting. Tænk en gang efter, fra en håndøkse til en 

smartphone, objekter af samme størrelse, men hvor me-

get teknologi er medgået til det? Og tænk nu på, hvis vi 

fortsætter med at udvikle os på denne måde, hvor vil 

menneskeheden så være om 100 år fra i dag? Om 1.000 

år? Om 10.000 år? Dette gør det åbenbart, at Vernadskijs 

begreb om, at universets evolution fra den uorganiske til 

den biologiske sfære, til noosfæren, udvikler sig på en 

sådan måde, at noosfæren vil dominere mere og mere 

over biosfæren, og at den menneskelige kreativitet vil 

være det, der dominerer og er det fremherskende i hele 

universet. 

Vi må derfor definere nutiden ud fra et fremtidsper-

spektiv, for vi kan allerede nu se, hvad menneskeheden 

vil være i stand til i de kommende århundreder og årtu-

sinder, og vi stadig befinde os i civilisationens fostersta-

die, og at tiden nu er inde til at blive voksne. 

Det står også klart, at denne nye, økonomiske ver-

densorden, som meget, meget hurtigt er på vej frem ved 

hjælp af det centrum, som er Kina, Rusland, Indien og 

BRIKS-landene, absolut må kombineres med en ny, kul-

turel renæssance og menneskets æstetiske opdragelse. 

Det er baseret på det billede af mennesket, som går ud på, 

at ethvert menneske, hvert lille, nyt spædbarn, der fødes 

på denne planet, har potentiale til at blive et geni. Ikke et 

geni i form af en person, som bare gør underlige ting, 
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men et geni, som er en skøn sjæl; en person, for hvem, i 

henhold til Friedrich Schiller, lidenskab og pligt, frihed 

og nødvendighed, er en og samme ting. Det er det, fordi 

der ikke længere er nogen modsigelse for en sådan per-

son, der med glæde gør, hvad der bidrager til menneskets 

fortsatte udvikling, og så hvad han kan lide at gøre! 

Han/hun vil ikke udføre sin pligt som en opgave, han/hun 

ikke kan lide, men vil finde sin identitet i kreativiteten, 

og dette vil blive hele menneskehedens identitet. 

Det er derfor, vi lægger så meget vægt på klassisk 

kultur, for vi må samtidig med at afvise det døende, mo-

netaristiske system også afvise den frygtelige popkultur, 

som følges ad med globaliseringen, og som har tendens 

til at forvandle mennesker til dyr, eller i det mindste til 

dumme tåber. 

Det, vi i stedet skal gøre, er at genoplive de bedste, 

kulturelle traditioner i hver nation. Kina har f.eks. en 

vidunderlig, 5.000 år gammel historie, og konfucianisme, 

der er 2.500 år gammel, og denne filosofi leder i øjeblik-

ket Xi Jinpings politik – jeg er ikke den mindste smule i 

tvivl om, at det forholder sig sådan. 

Indien: Indien har ligeledes en lang tradition og er 

også en af civilisationens vugger. Det har en meget rig, 

filosofisk historie med den vediske tradition, Upanisha-

derne, Gupta-periodens skønne dramaer, den vidunderli-

ge, indiske renæssance, der varede fra slutningen af det 

19. til begyndelsen af det 20. århundrede og frembragte 

så fantastiske poeter som Rabindranath Tagore. 

Der er Rusland, som har usædvanlige digtere som 

Pushkin og videnskabsmænd som Mendelejev og Verna-

dskij. Der er Spanien med Cervantes og Goya; Italien 

med Dante, Leonardo da Vinci og Brunelleschi. I Tysk-

land har vi de vidunderlige traditioner fra Nicolaus 

Cusanus (Nikolaus von Kues), Kepler, Bach, Beethoven 

og Schiller. 

Vi må genoplive alle disse kulturelle højdepunkter og 

dernæst få en dialog mellem civilisationer, hvor vi hver 

især, hver nation, relaterer til det højeste udtryk i den 

andens civilisation. På denne måde kan vi skabe en Ny 

Renæssance, der endda overgår det, der hidtil fandtes. Så 

vil vi have et helt nyt paradigme for civilisationen, og 

begyndelsen hertil finder allerede sted. 

Det er grunden til, at jeg er absolut sikker på, at der 

også er håb for Mexico. På trods af de frygtelige farer og 

den degeneration, vi har set i de seneste mere end 30 år, 

siden López Portillos tid, hvor i dag narkotika, kidnap-

ning og kriminalitet har overtaget meget af livet i Mexi-

co, så, fordi der er en meget positiv udvikling i gang i 

Central- og Sydamerika, kan de være med til udefra at 

influere på det, der sker i Mexico lige nu. Vi kan derfor 

være håbefulde og have tiltro til, at en snarlig nyoriente-

ring af udviklingen kan opstå gennem en kombination af 

hjælp udefra og et stærkt lederskab i selve Mexico. 

Lad være med at fokusere på USA lige nu. USA må 

selv finde løsningen på sine problemer, og der er kræfter, 

der virkelig gør en stor indsats for at ændre USA’s kurs. I 

bør derimod fokusere på Sydamerika, på Brasilien og 

Cuba, for da Lyndon LaRouche for 32 år siden arbejde 

sammen med López Portillo omkring operation Juárez, så 

kunne denne idé, der var meget lig det, der sker i øjeblik-

ket, på trods af det faktum, at López Portillo begyndte at 

gennemføre den, så kunne den ikke lykkes, fordi regerin-

gerne i Brasilien og Argentina ikke støttede López Portil-

lo. 

I dag fines der en anden dynamik, fordi nu er rege-

ringerne i Brasilien – ja, Brasilien er jo medlem af 

BRIKS – og Argentina; jeg er overbevist om, at sådan, 

som tingene forløber i øjeblikket, så vil Argentina meget 

snart gå med i BRIKS, og derfor har man en helt anden 

dynamik i hele Sydamerika. Se også på, hvad Cuba gør: 

Cuba er et meget lille land; der er ikke så mange indbyg-

gere, men netop nu leverer landet et storslået lederskab i 

kampen mod ebola, et lederskab, der gør større og rigere 

lande til skamme. Cuba er rykket ind med lægelige for-

syninger og enhver form for lægehjælp, da ingen anden 

gjorde det, og dette er virkelig et lederskab fra Cubas 

side, som bør stå som en model. 

Vi arbejder hårdt – når jeg siger vi, mener jeg 

LaRouche-bevægelsen – vi arbejder hårdt på at forandre 

USA indefra. Der er folk i både det Demokratiske Parti 

og selv i det Republikanske Parti, der indser, t der ikke 

nogen som helst god grund til, at USA ikke skulle samar-

bejde med BRIKS, og i betragtning af, at Obama har tabt, 

og at der foregår store omvæltninger pga. den amerikan-

ske økonomis sammenbrud og tørken i sydvest, og der 

kan hurtigt ske forandringer i USA. Men vi arbejder også 

med europæiske lande for at få dem til at gå med (i 

BRIKS). 

På den afsluttende pressekonference mellem Xi Jin-

ping og Obama i Beijing, sagde Xi til Obama: Hør, jeg 

indbyder USA til at tilslutte sig BRIKS, tilslutte sig den 

Nye Silkevej, gå med i den Nye Silkevejsudviklingsfond, 

og dette tilbud er også åbent for ethvert andet land, der 

ønsker at deltage. 

Vi vil forandre Europa, få Europa til at standse kon-

frontationen med Rusland, stoppe sanktionerne, der er i 

færd med at ruinere Europa mere end Rusland. For Rus-

land er sanktionerne nærmest en skjult velsignelse, som 

fremtvinger tættere bånd mellem Rusland, Kina, Indien 

og alle andre lande i BRIKS og Asien; mens den tyske 

industri, den franske og italienske industri, derimod er 

ved at kollapse som resultat af denne totalt umoralske og 

fejlagtige politik. 

Så vi befinder os altså ved en skillevej: Det onde sy-

stem med Det britiske Imperium, med Wall Street, med 

[City of] London eksisterer stadig. Men i virkeligheden 

er de allerede færdige. Spørgsmålet er blot, om de vil 

være i stand til at trække resten af verden med ned i en 

katastrofe, eller ej. Men der findes det optimistiske per-

spektiv, at, med det nye magtcentrum, som grundlæg-

gende set hviler på Rusland, Kina og Indien, og i en stør-

re sammenhæng BRIKS-landene, samt de lande, der nu 

allierer sig med BRIKS, så er menneskehedens flertal 

allerede i færd med at opbygge en ny, økonomisk ver-

densorden. Og der er derfor al mulig grund til at være 

optimistisk, og jeg vil derfor afslutte med en linje fra 

Schillers digt, Ode til glæden, som lå til grund for Beet-

hovens komposition af den Niende Symfoni: »Alle men-

nesker forsones«; der er kun én menneskehed.           

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiYnhXbnugU#t=12

